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تأثـ ً
يحتـ ّـل العــراق المرتبــة الخامســة عالميـ ًـا بيــن الــدول األكثــر ّ
تغيــر المنــاخ،
ـرا بمفاعيــل ّ
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بمــا فــي ذلــك انعــدام األمــن المائــي والغذائــي .لكــن يتداخــل هــذا التهديــد مــع مجموعــة
يولــد تأثيـ ً
ممــا ّ
مضاعفـ ًـا محتمـ ً
ِ
ـا يمكنــه أن يفاقــم التحديــات
ـرا
مــن التحديــات األخــرىّ ،
ّ
المســلحة ويثيــر حــاالت مــن
االجتماعيــة االقتصاديــة ويــؤدّ ي إىل انتشــار المجموعــات

تتســبب بخلــق موجــات جديــدة مــن الصراعــات فــي
الفــوران الجيوسياســي يمكنهــا أن
ّ
دولــة ال تــزال تكافــح للمحافظــة عــى هزيمتهــا للمجموعــات اإلرهابيــة ،عــى غــرار تنظيــم
ّ
تتطلــب معالجــة
الدولــة اإلســامية والميليشــيات المسـ ّـلحة التــي تدعمهــا إيــران .وســوف

التحديــات التــي يسـ ّـببها المنــاخ جهـ ً
ملحــة وعاجلة في
ـودا
َ
مضاعفــة بغية تطبيق إصالحات ّ
القطــاع العــام ،فضـ ً
التوصــل إىل تســوية مــع إيــران وتركيــا بشــأن الخالفــات العالقــة
ـا عــن
ّ
منــذ زمــن حــول الميــاه التــي لهــا تداعيــات جيوسياســية أوســع عــى الســام واألمــن.

ّ
المقدمة
ال يغفــل العراقيــون والنخبــة الحاكمــة فــي العــراق عــن المعانــاة
ً
ً
ّ
تغيــر المنــاخّ ،
جــزءا مــن
أيضــا
يشــكل
لكنــه
التــي
سيســببها ّ
ّ
الئحــة طويلــة مــن األزمــات والتحديــات اليوميــة التــي َتغــرق
ُ
ُ
والهيكليــات اإلداريــة فــي وحولهــا ،بمــا فــي
الطبقــة الحاكمــة
ّ
ذلــك التهديــد اآلتــي مــن المجموعــات المســلحة واإلرهابيــة
والتحديــات االقتصاديــة واإلنســانية والجائحــة العالميــة .وقــد
أضعــف ذلــك اإلرادة السياســية لمعالجــة التحديــات المرتبطــة
بالمنــاخ ،التــي ال تــرد فــي الوقــت الراهــن ّإل عــى هامــش
بالتنــو ع االقتصــادي
النقاشــات بشــأن السياســات المتعلقــة
ّ
تغيــر المنــاخ
واعتمــاد البــاد عــى الهيدروكربونــات .بيــد ّ
أن حصــر ّ
بعيــد البعــد ّ
كلــه
بحــد ذاتــه
كتحــد
بضــرورة تنويــع االقتصــاد ال
ٌ
ّ
ٍّ
عــن وضــع اجتماعــي اقتصــادي رديء ويشــهد عــى عوامــل تسـ ّـبب
وســط تزايــد فــي أعــداد الشــباب
عــدم االســتقرار بفعــل المنــاخ ْ
مختلــة وظيفيــاً.
ّ
ّ
متضخــم وحوكمــة
وقطــاع عــام
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وموحــدة أكثــر لــدى
مــع إيــران وتركيــا ،فتنشــئ مقاربــة مقنعــة
ّ
الجهــات الفاعلــة السياســية العراقيــة المختلفــة التــي لهــا صــات
متفاوتــة بالجهــات الفاعلــة اإلقليميــة.

أزمات المياه والجيوسياسات
اإلشــارات التــي ّ
تــدل عــى تداعيــات حــادّ ة قريبــة المــدى عــى
ً
حاليــا فــي العــراق .فالعــراق مــن
االســتقرار الوطنــي موجــودة
ّ
ً
بتغيــر المنــاخ فــي العالــم ،وقــد ســلطت
تأثــرا
الــدول األكثــر
ّ
األمــم ّ
المدمــرة التــي يمكــن
المتحــدة الضــوء عــى التداعيــات
ّ
أن يسـ ّـببها إلمــدادات الميــاه وأنظمــة إنتــاج الغــذاء وعــى قدرتــه
عــى تشــكيل أرض خصبــة لإلرهــاب والتطـ ّـرف العنيــف 2.ويــزداد
متوســط درجــات الحــرارة فــي العــراق بمعـ ّـدل أســر ع بضعفيــن
ّ
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التصحــر
المتوســط العالمــي .ويطــال
إىل ســبعة أضعــاف مــن
ّ
ّ
 39فــي المئــة مــن البــاد وتدهــورت نوعيــة  54فــي المئــة مــن
األراضــي الزراعيــة بســبب التمليــح التدريجــي الــذي يسـ ّـببه ّ
تدفــق
4
الميــاه المتضائــل فــي نهـ َـري دجلــة والفــرات.

تغيــر المنــاخ تداعيــات واســعة النطــاق إن
ويمكــن أن
يســبب ّ
ّ
مصممــة
لــم تتـ ّـم معالجتــه كجــزء مــن أجنــدة سياســات شــاملة
ّ
لمعالجــة الشــوائب فــي الحوكمــة الرشــيدة .واإلحجــام عــن
تغيــر المنــاخ ومفاعيلــه عنصـ ً
ـرا
القيــام بذلــك يمكــن أن يجعــل ّ
ّ
ً
ـاهما فــي انتشــار المجموعــات المســلحة عبــر زيــادة حـ ّـدة
مسـ
الصراعــات حــول المــوارد الطبيعيــة والميــاه واألراضــي الصالحــة
يوســع رقعــة التجنيــد
للزراعــة التــي تــزداد ندرتهــا ويمكنــه أن ّ
للمجموعــات اإلرهابيــة بســبب الزيــادات فــي الفقــر بفعــل
المنــاخ .وال ينبغــي اســتبعاد تزايــد الصراعــات ضمــن الدولــة،
ّ
المتفرقــة للســيطرة عــى
المســلحة
إذ تتناحــر المجموعــات
ّ
أن احتمــال
األراضــي الصالحــة للزراعــة ومــوارد الميــاه .ومــع ّ
نشــوب صــراع بيــن العــراق وتركيــا أو بيــن العــراق وإيــران مــن
أجــل الوصــول إىل الميــاه بعيـ ٌـد ،حــاالت الفــوران الجيوسياســية
حــد تركيــا وإيــران مــن ّ
التــي نشــأت ّ
تدفــق
حتــى اآلن نتيجــة ّ
تســبب هجمــات متزايــدة عــى
الميــاه نحــو العــراق يمكــن أن
ّ
قواتهمــا تفاقِ ــم الصراعــات العنيفــة الجاريــة بيــن المجموعــات
ّ
ّ
المســلحة المتناحــرة والفصائــل المختلفــة.

وتتدفــق قرابــة  70فــي المئــة مــن مــوارد العــراق المائيــة مــن
ّ
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نهــري دجلــة والفــرات ،اللذيــن يعبــران
الــدول المجــاورة إىل َ
تخصــص
تركيــا ،علمـ ًـا ّ
أن  80فــي المئــة مــن الميــاه فــي العــراق ّ
للزراعــة 6.وتلــوح حــاالت الفــوران الجيوسياســية فــي األفــق منــذ
ديســمبر  ،2020حيــن ّ
خفضــت الســدود التركيــة مــن مجــرى
ميــاه الفــرات إىل الــدول المجــاورة بنســبة  60فــي المئــة،
7
وتبــرر تركيــا تشــييد
ممــا أدّ ى إىل نقــص فــي الغــذاء والطاقــة.
ّ
ّ
ـدرا حيويــاً
يؤمــن مصـ ً
ّ
بحجــة أنــه ّ
الســدود ،عــى غــرار سـ ّـد إليســوّ ،
للطاقــة الكهرمائيــة التــي تعتبــر أساســية إلدارة الميــاه والــري
لديهــاّ ،
لكنهــا فــي المقابــل تسـ ّـببت بأزمــة ميــاه يمكنهــا أن تحــرم
8
ســبعة مالييــن عراقــي عــى األقــل مــن قــدرة الوصــول إىل المياه.
وتتحكــم تركيــا بأكثــر مــن  90فــي المئــة مــن الميــاه التــي ّ
ّ
تتدفــق
ّ
فــي الفــرات و 44فــي المئــة مــن الميــاه التــي تتدفــق فــي دجلــة،
تعرضــت ّ
التهامــات ّ
ّ
بأنهــا اســتخدمت إمــدادات الميــاه
لكنهــا ّ
كســاح فــي خضـ ّـم محاولتهــا للتعامــل مــع الصــراع فــي ســوريا
9
العمــال الكردســتاني.
ومــع حــزب
ّ

ولمعالجــة هــذه المشــكلة ،ينبغــي عــى الحكومــة العراقيــة اعتبار
ً
وتهديدا
تغير المناخ مســألة سياســة عامــة
التهديــد الــذي يشـ ّـكله ّ
تغيــر المنــاخ
تتداخــل فيــه تحديــات أخــرى تتضافــر فتضفــي عــى ّ
يتطلــب ذلــك جهـ ً
ّ
ِ
ـدا مضاعَ فـ ًـا لتقديــم
المضاعــف .وســوف
تأثيــره
الخدمــات وموازنــة الشــكاوى االقتصاديــة القصيــرة األمــد مــع
ضــرورة ّاتخــاذ إجــراءات ّ
تقشــف وإصالحــات الحوكمــة الرشــيدة
ً
ً
ً
ّ
عــى المــدى الطويــل .وســيتطلب أيضــا جهــدا مضاعَ فــا للوصــول
موســع
إىل حـ ّـل مــع تركيــا وإيــران يعالــج إمكانيــة نشــوب صــراع ّ
ضمــن األراضــي العراقيــة ســتكون لــه تداعياتــه ضمــن األراضــي
التركيــة واإليرانيــة .وســوف تــؤدّ ي هــذه المقاربــة إىل سياســات
ّ
التوتــرات الجيوسياســية
الحــد مــن
قابلــة للتطبيــق يمكنهــا
ّ

فــي الســياق ذاتــه ،أدّ ت الســدود فــي إيــران إىل تقليــص روافــد
دجلــة ،فقطعــت مجــرى الميــاه فــي نهــر ديــاىل فــي شــمال
شــرق العــراق .وفقــدت بحيــرة حمريــن ،مــورد الميــاه األساســي
ممــا أغــرق
لمحافظــة ديــاىل ،قرابــة  80فــي المئــة مــن مياههــاّ ،
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حــد ســواء.
تلــك المحافظــة فــي كارثــة إنســانية وبيئيــة عــى ّ
وقــد ّاتهمــت حكومــة إقليــم كوردســتان ووزارة المــوارد المائيــة
العراقيــة إيــران بتحويــل مجــرى دجلــة فــي الشــمال وانتقدتهــا
أن الــردّ مــن وجهــة نظــر
بشـ ّـدة النتهاكهــا القانــون الدولــي ،بيــد ّ
إيــران هــو ّأنهــا تحـ ّـد مــن ّ
تدفقــات الميــاه التــي تنبــع مــن إيــران
11
وليــس مــن منطقــة كوردســتان .وترتكــز دوافــع إيــران لبنــاء
الســدود حــول احتمــال تعـ ّـرض البــاد لنقــص كبيــر فــي الميــاه
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وألن َ
كميــة الميــاه اإليرانيــة التــي
بحلــول العــام 2036
ّ
ثلثــي ّ
ّ
مكعــب يتدفقــان
تخــرج مــن البــاد والتــي تبلــغ  10,2مليــار متــر ّ
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نحــو العــراق.
بــادر إقليــم كوردســتان ،بقبــول ضمنــي مــن بغــداد ،إىل بنــاء
أن عــدم بنــاء
بحجــة ّ
مشــاريع ســدود كــردّ مباشــر عــى ذلــكّ ،
الســدود ســيؤدّ ي إىل انخفــاض مجــرى النهــر بنســبة  50فــي
األقــل فــي خــال العقــد القــادم 13.وســوف ّ
ّ
تولــد
المئــة عــى
أن
وتؤمــن الميــاه
الســدود الطاقــة
للــري والســياحة ،بيــد ّ
ّ
ّ
أن هــذا ليــس
المجموعــات التــي تقـ ّـدم المســاعدات قــد حـ ّـذرت ّ
ً
مرجــح.
حــا طويــل األمــد ّ
ألن تطبيــق المشــروع بأكملــه غيــر ّ
ً
أيضــا بســبب المصالــح
وســوف تــزداد حــاالت الفــوران هــذه
الراســخة لــدى المجموعــات واألفــراد األقويــاء التابعيــن للحــرس
الثــوري اإليرانــي فــي المشــاريع التجاريــة المربحــة بمحــاذاة
الحــدود ،وهــي مشــاريع تطويــر لطالمــا أدارتهــا ونفذتهــا شــركات
مرتبطــة بالحــرس الثــوري اإليرانــي 14.وتعنــي هــذه المصالــح
أنــه عــى األرجــح أن تبــدي الســلطات أو الجهــات الفاعلــة غيــر
الرســمية فــي العــراق ،فــي بغــداد وإقليــم كوردســتان عــى حـ ّـد
ســواء ،بعــض التواطــؤ ،فالنظــام اإليرانــي يضغــط عــى الجهــات
الفاعلــة للحــرص عــى اســتمرار تطويــر هــذه المشــاريع مــن دون
ـأي
عراقيــل أو لمنــع الحكومتيــن فــي بغــداد وأربيــل مــن القيــام بـ ّ
جهــود سياســية أو دبلوماســية لتقويضهــا.

شبح الصراعات
تغيــر المنــاخ قسـ ً
ـطا وافيـ ًـا مــن التقاريــر،
فيمــا نالــت تداعيــات ّ
تبقــى الدراســات حــول تداعياتــه عــى البيئــة األمنيــة غيــر
ّ
يتعلــق هــذا األمــر
ســيما عندمــا
كافيــة ودون المســتوى ،وال ّ
ّ
المســلحة .ففــي العــام  ،2014ســيطر تنظيــم
بالمجموعــات
ممــا ســمح لــه
الدولــة اإلســامية عــى البنيــة التحتيــة للميــاهّ ،
بكســب شــرعية أو بمعاقبــة أعدائــه والمجتمعــات التــي تقــع
تحــت ســيطرته .وفــي بعــض الحــاالت ،فــرض ضريبــة عــى
ّ
اســتغلها فــي بعــض الحــاالت
قــدرة الوصــول إىل الميــاه ،فيمــا
ّ
الســكان مــن منازلهــم .وفــي ديســمبر  ،2014وردت
لطــرد
ســمم ميــاه الشــرب بواســطة النفــط
أن التنظيــم قــد
تقاريــر ّ
ّ
ً
وتبعــا لبعــض المقابــات ،عــزّ زت
الخــام 15.وعــى نحــو مماثــل،
الميليشــيات الشــيعية مواقعهــا للحــرص عــى أن تحظــى
ممــا
تامــة عــى البنيــة التحتيــة للميــاه فــي الشــمالّ ،
بســيطرة ّ
ّولــد حــاالت مــن الخــوف واالســتنكار لــدى المجتمعــات العربيــة
ّ
ّ
أن
األقليــات
السـ ّـنية ومجموعــات
المحليــة ،التــي تخشــى مــن ّ
الميليشــيات يمكنهــا أن تلجــأ إىل تكتيــكات الدولــة اإلســامية
16
ذاتهــا لفــرض ســيطرتها ونفوذهــا.
ّ
المنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعــة
وفــي العــام  ،2019أفــادت
ً
أن  21314عراقيــا قــد نزحــوا داخــل البــاد
لألمــم المتحــدة ّ
17
ّ
بســبب النقــص فــي ميــاه الشــفة ،ومــن المتوقــع أن يرتفــع
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ً
نقصــا فــي
ألن العــراق ســيعاني
هــذا الرقــم بشــكل مضطــرد ّ
18
مكعــب بحلــول العــام ،2035
الميــاه قــدره  10,8مليــار متــر ّ
فيمــا نســبة  54فــي المئــة مــن األراضــي الصالحــة للزراعــة فــي
العــراق مهـ ّـددة بســبب التمليــح التدريجــي 19.بعبــارة أخــرىّ ،
تولد
األزمــة أرضـ ًـا خصبــة للميليشــيات وللعصابــات اإلجراميــة لتزيــد
مــن أعدادهــا وســيطرتها عــى مجتمــع ســيصبح يائسـ ًـا ومحرومـ ًـا
أكثــر فأكثــر .ونظـ ً
ـرا إىل هــذا الضغــط وإىل الطلــب المتزايــد عــى
ّ
التوتــر بيــن القبائــل بالتفاقــم .وتفيــد األمــم
الميــاه ،ســبق أن بــدأ
ّ
أن بغــداد ومحافظــات أخــرى عــى غــرار ميســان وذي
المتحــدة ّ
قــار تواجــه بشــكل منتظــم صراعــات تنتــج عــن الجفــاف ونقــص
الميــاه 20.ومــن المتوقــع نشــوب المزيــد مــن االشــتباكات بيــن
التصدعــات داخــل المجتمــع.
المجتمعــات وبــروز المزيــد مــن
ّ
ّ
ً
ّ
مثــا
والمثنــى
المحليــة فــي ميســان
فقــد ّاتهمــت المجالــس
ّ
ممــا تســتحقه مــن الميــاه،
المحافظــات الشــمالية بأخــذ أكثــر ّ
أن الميــاه ،شــأنها شــأن النفــط ،يمكــن أن تصبــح
مشــيرة إىل ّ
21
ً
ً
ســببا أساســيا لالســتياء واالضطرابــات.
عــى الصعيــد الجيوسياســي ،أفضــى قــرار تركيــا بمــلء ســد إليســا
عنــد منابــع نهــر دجلــة فــي يونيــو  2018إىل احتجاجــات واســعة
الحــر الشــديد وأطلــق عبــارات االســتنكار لــدى
فــي فتــرة مــن
ّ
الطبقــة الحاكمــة الشــيعية ،وكان داعمــو مقتــدى الصــدر وقـ ّـوات
الحشــد الشــعبي مــن المعارضيــن الصريحيــن للخطــوات التــي
ّاتخذتهــا تركيــا 22.وقــد تزايــد عــدد عناصــر الميليشــيات منــذ أن
ً
مثــا ،كان اآلالف مــن
واجــه العــراق أزمــات مرتبطــة بالمنــاخ.

قــوات الحشــد
مقاتلــي الميليشــيات قــد تركــوا فــي الســابق ّ
الشــعبي للعــودة إىل قراهــم ومدنهــم فــي األطــراف والمناطــق
لكــن هــذه المناطــق باتــت منكوبــة بفعــل الجفــاف
الداخليــة،
ّ
وشـ ّـح الميــاه ،فمــا بقــي أمــام هــؤالء المقاتليــن ســوى االنضمــام
23
قوات الحشــد الشــعبي وفصائلها الميليشــياوية.
من جديد إىل ّ
ـاء
عــاوة عــى ذلــك ،أنشــأت الهجــرة المرتبطــة بتغيــر المنــاخ أحيـ َ
ممــا منــح الفرصــة للميليشــيات والشــبكات
فقيــرة فــي المــدنّ ،
24
اإلجراميــة لكــي تنمــو.
عــى نحــو مماثــل ،قــد يكــون هــدف تركيــا مــن بنــاء الســدود طــردَ
األكــراد مــن المناطــق الريفيــة ومــن المناطــق الداخليــة فــي
جنــوب شــرق تركيــا ،فتحــرم بالتالــي حــزب العمــال الكردســتاني
والمتطوعيــن الذيــن يســمحون لــه
وفروعــه مــن األراضــي
ّ
بمتابعــة حــرب العصابــات التــي يجريهــا .لكــن بســبب الغضــب
ّ
المحليــة ،زادت
الــذي ّولدتــه تركيــا وعصيــان المجتمعــات
الخطــوات التركيــة مــن شــعبية حــزب العمــال الكردســتاني ومــن
قدرتــه عــى جــذب المقاتليــن ،بمــا فــي ذلــك تجييــش المقاتليــن
فــي شــمال العــراق .ومــا يزيــد مــن تقلقــل الظــروف األمنيــة هــو
أن الســنة المنصرمــة قــد شــهدت زيــادة فــي الهجمــات ،التــي
ّ
كان بعضهــا غيــر مســبوق ،عــى القـ ّـوات التركيــة .فقــد اســتفادت
الميليشــيات المتحالفــة مــع إيــران مــن االســتياء المتزايــد إزاء
تركيــا واســتهدفت عناصــر أتـ ً
ـراكا فــي شــمال العــراق فــي خضـ ّـم

ّ
ّ
والتدخــات التركيــة
توتــرات متزايــدة حيــال مســتقبل ســنجار
لتخليــص المنطقــة مــن مقاتلــي حــزب العمــال الكردســتاني.
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وقــد القــت الميليشــيات المتحالفــة مــع إيــران الدعــم بفضــل
الزيــادة فــي المشــاعر المناهضــة لتركيــا فــي البــاد ،ممــا
ســمح لهــا بوضــع نفســها فــي مكانــة الجهــات القوميــة .ومــع
نمــو التحديــات المرتبطــة بالمنــاخ ،ســوف تسـ ّ
ـتغل مجموعــات
تــورط تركيــا فــي األزمــات مثــل األزمــة حيــال إمــدادات
كهــذه ّ
ّ
لشــن هجمــات ّ
متصلــة بأهــداف
فتشــكل ذريعــة
الميــاه،
ّ
ّ
محليــة وجيوسياســية أخــرى .فــي المقابــل ،فــي وســع الحكومــة
العراقيــة ،التــي ال ّتتفــق فــي الوقــت الراهــن مــع إيــران وحلفائهــا
فــي العــراق ،البــدء بدعــم الهجمــات التــي تشـ ّـنها المجموعــات
الكرديــة اإليرانيــة المتمـ ّـردة عــى القـ ّـوات اإليرانيــة المتمركــزة
عــى الحــدود مــع العــراق أو عــى الجهــات الوكيلــة لهــا فــي
ً
ضمنيــا أو بالرضــوخ لهــا ،فــي حــال
العــراق أو بالقبــول بهــا
رفضــت طهــران اإلقــاع عــن سياســة الميــاه التــي تنتهجهــا
ّ
واالتجاهــات إىل قــدرة
إزاء العــراق 26.وتشــير هــذه الديناميــات
التســبب بتأثيــرات مــن
الصراعــات القائمــة والقديمــة عــى
ّ
ّ
المتعلقــة
الدرجــة الثانيــة والثالثــة يمكــن أن تسـ ّـببها األزمــات
بالمنــاخ والميــاه.

الخطوات المستقبلية
ً
ً
يوميــا،
ليتــرا مــن الميــاه
يســتهلك الفــرد فــي العــراق 392
فيمــا يبلــغ المتوســط العالمــي َ
مئتــي ليتــر للفــرد الواحــد.
أن النقــص فــي إمــدادات الميــاه واالســتهالك
ويعنــي ذلــك ّ
َ
مســؤولين بشــكل مباشــر عــن
المفــرط لهــا ســيكونان
االضطرابــات وعــدم االســتقرار .اســتخدمت بعــض النخــب
الحاكمــة أزمــة المنــاخ لتحســين ســمعتها ،مــع إطــاق
الرئيــس العراقــي برهــم صالــح مبــادرة مشــروع إنعــاش بــاد
الرافديــن التــي تهــدف ،عــى الــورق ،إىل أن تكــون اإلطــار لوضــع
نهــر ي دجلــة
اســتراتيجية بيئيــة عبــر تحديــث إدارة ميــاه
َ
والفــرات وتوليــد الطاقــة النظيفــة والتشــجيع عــى االســتثمار
مــن خــال صنــدوق المنــاخ األخضــر 28 .لكــن عــدا ممارســات
الشــؤون العامــة هــذه ،مــا مــن التــزام حقيقــي بالتعامــل مــع
األزمــة كأزمــة بحـ ّـد ذاتهــا ،بــل عوضـ ًـا عــن ذلــك ،يتــم التعامــل
مــع التحديــات المرتبطــة بالمنــاخ كمجموعــة فرعيــة مــن
التحديــات االجتماعيــة االقتصاديــة العالقــة.
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تقدمــت الحكومــة العراقيــة فــي
عــى الصعيــد الجيوسياســيّ ،
الســابق بشــكوى رســمية إىل األمم ّ
المتحدة للطعن بالسياســات
المائيــة التــي تنتهجهــا إيــران وتركيــا 29.بيــد ّأنــه لــم تتـ ّـم متابعــة
أن الشــكاوى األخــرى ستشــهد المصيــر
الشــكوى ،وعــى األرجــح ّ
ألن السياســة الخارجيــة العراقيــة ليســت مركزيــة أو مــن
نفســه ّ
تطبقهــا النخــب الحاكمــة التــي لهــا
تطبيــق
المؤسســات بــل ّ
ّ
صــات متفاوتــة بالقــوى اإلقليميــة.
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أن معالجــة
مــع ذلــك ،مــا زالــت الحلــول متاحــة .فمــع ّ
التحديــات البنيويــة واإلداريــة التــي تحــول دون معالجــة العــراق
ّ
ّ
تتطلــب بعــض الوقــت،
كل التحديــات المرتبطــة بالمنــاخ قــد
فــي وســع الجهــات الفاعلــة العراقيــة والدوليــة تركيــز جهودهــا
ً
محل ً
تــأزم الوضــع بشــكل كبيــر ّ
عــى الحــؤول دون ّ
وإقليميــا.
يــا
ويتــم ذلــك ً
أوال عبــر إدراج أزمــات المنــاخ والميــاه فــي حــوارات
ً
ّ
ّ
ّ
التوتــرات
الوســاطة لحــل الصــراع التــي تركــز حاليــا عــى
الجيوسياســية ،عــى غــرار الحــوارات الجاريــة بيــن إيــران والعالــم
ً
وثانيــا ،عبــر إدراج أزمــة الميــاه فــي المفاوضــات مــع
العربــي؛
العمــال
تركيــا حيــال مســتقبل ســنجار وانتشــار مقاتلــي حــزب
ّ
الكردســتاني فــي العــراق؛ وأخيـ ً
ـرا ،عبــر تأســيس منتــدى يعمــل
بشــكل جماعــي يمكــن مــن خاللــه معالجــة التهديــدات الراهنــة
والمتغيــرة.
ّ
وينبغــي أن ترتكــز هــذه الجهــود عــى التداعيــات العابــرة للحــدود
التــي ّ
ستتســم بهــا مصائــب الميــاه والشــكاوى االجتماعيــة
االقتصاديــة بفعــل المنــاخ فــي العــراق .فوجــود هيكليــات إداريــة
ً
جــدا فــي أربيــل وبغــداد ال يعــود بالنفــع عــى إيــران
ضعيفــة
سيوســع ذلــك المجــال الــذي تزدهــر
وتركيــا عــى حـ ّـد ســواء ،إذ
ّ
فيــه المجموعــات المسـ ّـلحة والتنظيمــات المحاربــة وتزيــد مــن
ســيما الجهــات الفاعلــة المنخرطــة فــي
أعــداد عناصرهــا ،وال ّ
الوقــت الراهــن فــي صــراع مــع تركيــا وإيــران .عــاوة عــى ذلــك،
مــا زالــت لتركيــا وإيــران مصالـ ُـح اســتراتيجية حيويــة فــي العــراق،
بمــا فيهــا العناصــر العســكريين األتــراك ،ســتصبح ضعيفــة إزاء
االســتياء الشــعبي والعــداء الــذي تبديــه القــوى األمنيــة التقليديــة
وغيــر التقليديــة التــي يمكنهــا أن تعتمــد إجــراءات إكراهيــة
لمعاقبــة الــدول المجــاورة للعــراق ردّ ًا عــى سياســاتها المائيــة.
بعبــارة أخــرى ،يمكــن أن يكــون لحــاالت الفــوران العنيفــة الناتجــة
عــن الخــاف تداعيـ ٌ
ـات أمنيــة قوميــة فوريــة عــى تركيــا وإيــران،
وهــذا يعطيهمــا مــا يكفــي مــن الحوافــز واألســباب لالنخــراط فــي
حــوار وللعمــل عــى إيجــاد حـ ّـل دائــم لألزمــة.

الهوامش
.المرجع ذاته12.	
Kira Walker, “Dam Building Projects Could Fuel Water Stress13.	
in Middle East,” Deutsche Welle, October 18, 2020, https://
www.dw.com/en/dam-building-projects-could-fuel-waterstress-in-middle-east/a-55169989
،مقابلة أجراها رانج عالءالدين مع مسؤولين في حكومة إقليم كوردستان في أربيل14.	
.2021  نوفمبر8  في،العراق
Peter Schwartzstein, “Climate Change and Water Woes Drove15.	
ISIS Recruiting in Iraq,” National Geographic, November 14,
2017, https://www.nationalgeographic.com/science/article/
climate-change-drought-drove-isis-terrorist-recruiting-iraq
مقابلة أجراها رانج عالءالدين مع مجموعات من المجتمع المدني ومع القوى16.	
.2021  نوفمبر8  في، العراق،األمنية في أربيل
International Organization of Migration, IOM, Netherlands’17.	
Deltares Issue Report, Webtool in Face of Iraq’s Looming Water Crisis, (Geneva, Switzerland: IOM UN Migration, 2020),
https://www.iom.int/news/iom-netherlands-deltares-issuereport-webtool-face-iraqs-looming-water-crisis
Agencies, “Iraq Decides to Reduce 50% of the Area Planned18.	
for Cultivation in the Winter Season Plan,” Al-Maydeen,
October 18, 2021, https://english.almayadeen.net/news/
environment/iraq-decides-to-reduce-of-the-area-planned-forcultivation-i
Dilan Sirwan, “President Salih Calls for International Co-19.	
operation to Tackle Iraq’s Climate Change Threats,” Rudaw,
November 3, 2021, https://www.rudaw.net/english/middleeast/
iraq/031120212
Mustafa Saadoun, “Tribal Disputes Flare in Southern20.	
Iraq Over Water Scarcity,” Al-Monitor, February 14, 2018,
https://www.al-monitor.com/originals/2018/02/watersecurity-iraq-tribal-conflicts.html#ixzz7LlCnzHLV; Iraq’s
Water Crisis: An Existential But Unheeded Threat, Arab
Gulf States Institute, https://agsiw.org/iraqs-water-crisisan-existential-but-unheeded-threat/ 27 August 2021
.المرجع ذاته21.	
Arwa Ibrahim, “Declining Levels in Iraq’s Tigris Raise Fear of22.	
Water Crisis,” Aljazeera English, June 9, 2018, https://www.
aljazeera.com/news/2018/6/9/declining-levels-in-iraqs-tigrisraise-fear-of-water-crisis
 مقابلة أجراها رانج عالءالدين مع مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي23.	
.2021  نوفمبر8  في، العراق،في أربيل
.المرجع ذاته24.	

United Nations Environment Program, “Iraq launches National 1 .
Adaptation Plan process for climate change resilience,“
September 21, 2020, https://www.unep.org/news-and-stories/
press-release/iraq-launches-national-adaptation-planprocess-climate-change
United Nations, “Climate Change Exacerbates Existing2 .
Conflict Risks, Likely to Create New Ones, Assistant
Secretary-General Warns Security Council,” July 24, 2020,
https://www.un.org/press/en/2020/sc14260.doc.htm
Saleem A. Salman, Shamsuddin Shahid, Tarmizi Ismail,3 .
Eun-Sung Chung, and Alaa Al-Abadi, “Long-term Trends
in Daily Temperature Extremes in Iraq,” Atmospheric
Research 198, (August 2017), https://doi.org/10.1016/j.
atmosres.2017.08.011
Rana Alfardan, Iraq’s Growing Desertification Problem, PSI4 .
News, (The Hague, Netherlands: Planetary Security Initiative,
2021), https://www.planetarysecurityinitiative.org/news/
iraqs-growing-desertification-problem
Arwa Ibrahim, “Declining Levels in Iraq’s Tigris Raise Fear of5 .
Water Crisis,” Aljazeera English, June 9, 2018, https://www.
aljazeera.com/news/2018/6/9/declining-levels-in-iraqs-tigrisraise-fear-of-water-crisis
”Basra is Thirsty: Iraq’s Failure to Manage the Water Crisis,“6 .
Human Rights Watch, July 22, 2019, https://www.hrw.org/
report/2019/07/22/basra-thirsty/iraqs-failure-managewater-crisis
Guillaume Perrier and Daham Alasaad, “Turkey’s Euphrates He-7 .
gemony Leaves Syria’s Raqqa Residents Hungry and in the Dark,”
The National, May 27, 2021, https://www.thenationalnews.com/
mena/turkey-s-euphrates-stranglehold-leaves-syria-s-raqqaresidents-hungry-and-in-the-dark-1.1230342#8
” million Iraqis at risk of losing access to water in coming8 .
years: Ministry”, Kurdistan 24, March 31, 2022, https://www.
kurdistan24.net/en/story/27805-7-million-Iraqis-at-risk-oflosing-access-to-water-in-coming-years:-Ministry
Sarah Glynn, “Turkey is Reportedly Depriving Hundreds of9 .
Thousands of People of Water,” Open Democracy, June 14, 2021,
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/
turkey-reportedly-depriving-hundreds-thousands-people-water/
IRIN News, “Disappearing Lake a Blow to Livelihoods,” The New10.	
Humanitarian, June 18, 2008, https://www.thenewhumanitarian.
org/news/2008/06/18/disappearing-lake-blow-livelihoods
Banafsheh Keynoush, Water Scarcity Could Lead to the Next11.	
Major Conflict between Iran and Iraq, MEI Publication,
(Washington, DC: Middle East Institute, 2021), https://www.
mei.edu/publications/water-scarcity-could-lead-next-majorconflict-between-iran-and-iraq

ّ
2022 مذكرة سياسات يونيو

5

MEE and Agencies, “IS, Shia Militia Claim Attack on Turkish25.	
Troops in Iraqi Camp,” Middle East Eye, December 17, 2015,
https://www.middleeasteye.net/fr/news/shia-militiaclaim-attack-turkish-troops-iraqi-camp-1025482601
Jacob Lees Weiss, Iranian-Backed Iraqi Militias Deter
Turkish Intervention in Sinjar, Terrorism Monitor 19, no. 14,
)Washington, DC: The Jamestown Foundation, 2021(,
https://jamestown.org/program/iranian-backed-iraqimilitias-deter-turkish-intervention-in-sinjar/
Layal Shakir, “Iran Attacks Kurdish Groups in Iraq Using26.	
Warplanes, Suicide Drones: Official,” Rudaw, September 9,
.2021, https://www.rudaw.net/english/kurdistan/09092021
Peter Harling, “Nature’s Insurgency: Water Wanted in the27.	
Land of Plenty,” Synaps, August 5, 2019, https://www.synaps.
network/post/climate-change-water-food-insecurity-iraq
Barham Salih, “On World Environment Day: Reviving28.	
Mesopotamia for the Sake of the Region,” Asharq AlAwsat, June 5, 2021, https://english.aawsat.com/home/
article/3010646/dr-barham-salih/world-environment-dayreviving-mesopotamia-sake-region
”Minister: Iraq Resorts to UN to Secure Water Rights29.	
from Iran,” Middle East Monitor, July 13, 2021,
https://www.middleeastmonitor.com/20210713-ministeriraq-resorts-to-un-to-secure-water-rights-from-iran/

 صراع جيوسياسي في طور التكوين:أزمة المناخ في العراق

6

ّ
المؤلف
نبذة عن
رانــج عالءالديــن هــو زميــل فــي مجلــس الشــرق األوســط للشــؤون الدوليــة ،وهــو أيضـ ًـا زميــل غيــر مقيــم فــي
برنامــج السياســة الخارجيــة فــي معهــد بروكنجــز فــي واشــنطن العاصمــة .عالءالديــن متخصــص فــي السياســة
الخارجيــة ،ويبحــث فــي مســائل األمــن الدولــي والحوكمــة الرشــيدة ودبلوماســية المســار الثانــي والتداخــل
بيــن السياســات العامــة واألمــن البشــري .ويقــود مشـ ً
لمؤسســة كارنيغــي حــول بنــاء الســام فــي منطقــة
ـروعا
ّ
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ويعمــل مــع البنــك الدولــي بشــأن تمكيــن الشــباب واالقتصــاد السياســي
ّ
المؤلــف أن يشــكر المراجعيــن وزمــاءه فــي مجلــس الشــرق األوســط للشــؤون الدوليــة عــى
للعنــف .يــودّ
تعليقاتهــم ومالحظاتهــم.

نبذة عن مجلس الشرق األوسط للشؤون الدولية
مجلس الشــرق األوســط للشــؤون الدولية هو مؤسســة مسـ ّ
ربحية ُتعنى بالبحوث بشــأن السياســات،
ـتقلة غير
ّ
ً
بحوثا بشــأن السياســات ويعقــد االجتماعات
وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقـ ّـر ًا لهــا .يُ جــري المجلــس
وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية واالجتماعيــة
االقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .ويــؤدّ ي المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن
إقليميــة للقضايــا والسياســات
ويقــدم مقاربــات
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم،
ّ
ّ
ّ
ومنظمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
ويؤســس شــراكات مــع مراكــز بحــوث
العالميــة
ّ
أفريقيــا والعالــم.
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